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FISA DISCIPLINEI 

 

 

Denumirea disciplinei SEDIMENTOLOGIE SI SISTEME DEPOZITIONALE 

Anul de studiu III Semestrul* 5 Tipul de evaluare finală (E / V / C) E 

Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opţională, F- facultativă} Op Numărul de credite 4 

Total ore din planul de 

invatamant 56 Total ore studiu individual 44 Total ore pe semestru 100 

Titularul disciplinei Lect. dr. Relu D. Roban 

* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaza câte o fişă pentru fiecare semestru 

  

Facultatea GEOLOGIE SI GEOFIZICA 
 
 

Numărul total de ore (pe semestru) din 

planul de invatamant 

(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs de  

14_saptămâni x 2_h_curs pe saptămână) 

Programul LICENTA 

Departamentul MINERALOGIE 

Profilul INGINERIE GEOLOGICĂ 
 
 

 
Total 

 
C** 

 
S 

 
L 

 
P 

Specializarea INGINERIE GEOLOGICA (A  RESURSELOR) 
 
 56 28  28  

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice  

 

Competente generale (competentele generale sunt mentionate in fisa specializarii) 

Competente 

specifice 

disciplinei 

1.Cunoaştere şi înţelegere  

Sunt prezentate procesele sedimentare mecanice, chimice si biotice, astfel incat studentii sa inteleaga 

mecanismele acumularii sedimentelor in diverse medii depozitionale. Reconstructia mediilor si predictia 

localizarii corpurilor sedimentare reprezinta una dintre componentele de baza ale estimarii resurselor 

energetice sau minerale. 

2. Explicare si interpretare. 

Prelegerile de curs expun pe rand procesele mecanice, chimice si biotice generatoare de particule si structuri 

sedimentare. Mecanismele sunt abordate foarte detaliat, cu trimiteri frecvente la baza de cunostinte fizice si 

chimice. In partea a doua, sunt date caile de reconstructie ale sistemelor depozitionale, urmand principiile 

analizei de facies. Sunt tratate pe rand sistemele continentale, de tranzitie si marin-oceanice, dupa algoritmul 

-subsisteme, faciesuri si secvente. Lucrarile de laborator completeaza, aprofundeaza si exemplifica 

informatiile primite la curs. Astfel sunt tratate principiile de descriere si interpretare ale texturii si structurii 

sedimentelor precum si aplicarea informatiei in reconstituirea mediilor depozitionale. 

1. 3. Instrumental – aplicative  

2. Laboratorul este dotat cu esantioane, microscoape si caietul de lucru. De asemenea exista o biblioteca ce 

contine ultimile numere ale revistei Sedimentology. De asemenea poate fi accesar site-ul Science Direct. 

Finalitatea consta in constructia unei coloane litologice  si interpretarea in termenii preceselor si a mediilor 

depozitionale. 

4. Atitudinale.  

Studenţii vor fi instruiţi în sensul: 

Adoptarii unei atitudini interactive in timpul prelegerilor; 

Eficientizarii asimilarii cunostintelor in timpul cursului si lucrarilor practice; 

Asumarii responsabilităţii si respectului fata de ceilalti colegi si fata de baza materiala din sala de laborator; 

Dezvoltarii aptitudinilor de cercetator; 

Accesarii si descarcarii informatiilor stiintifice de pe site-urile specializate 
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Conţinut disciplină 

CURS 

Tematica Durată  

1.Introducere. Factori, procese  si medii exogene 2 

2.Procese mecanice. Formarea, dinamica si acumularea clastelor. Proprietatile 

mecanice ale curgerilor.  2 

3.Curenţi  fluidali unidirectionali, acvatici si subaerieni. Structuri sedimentare 

specifice. 2 

4.Curenţi  fluidali acvatici, oscilatori si combinati. Structuri sedimentare specifice. 2 

5.Procese gravitaţionale submarine si subaeriene. Curgeri in masa si curenti 

turbiditici.  Structuri specifice.   2 

6.Dinamica sedimentelor. Transportul subnival si curgeri piroclastice. Structuri 

sedimentare specifice.  2 

7.Procese si structuri sedimentare deformationale. Analiza direcţiilor de paleocurenţi  2 

8.Procese sedimentare chimice.  Alterarea  si produse specifice 2 

9.Procese sedimentare chimice.  Autigeneza  si produse specific. 2 

10.Procese sedimentare biotice. Biosecreţie, bioacretie si procese geobacteriene. 

Produse specifice. 2 

11.Procese sedimentare biotice. Bioacumulare, bioconstructie si bioturbatie. Produse 

specifice. 2 

12.Analiza de facies – Reconstructia sistemelor depozitionale.  

Caracteristicile sistemelor depozitionale clastice continentale  
2 

13.Caracteristicile sistemelor depozitionale clastice de tranzitie  2 

14.Caracteristicile sistemelor depozitionale  clastice marin- oceanice 2 

 TOTAL 28 ore 

BIBLIOGRAFIE 

ANASTASIU N., JIPA D., (1983), Texturi şi structuri sedimentare, Ed. Tehnică, Bucureşti, 320 p. 

ANASTASIU, N., POPA, M., ROBAN, R.D., (2007), Sisteme depoziţionale. Analize secvenţiale în  

Carpaţi şi Dobrogea, Editura Academiei Române, 606 p. 

READING H.G, (1996), Sedimentary Environments – Processes, Facies and Stratigraphy, third edition, 

Blakwell Science, p. 688. 

ROBAN, R.D., 2014. Sedimentologie si Sisteme depozitionale. Note de curs si luc rari practice. 

ttp://www.unibuc.ro/prof/roban_r_d/Petrografie_sedimentara.php 

 

Conţinut 

disciplină 

LABORA 

TOR 

Tematică Durată  

1. 1.Metode specifice aplicate in studiul sedimentologic al sedimentelor si rocilor 

sedimentare 
2 

2. 2.Textura sedimentelor. Analiza granulometrica. Calculul parametrilor granulometrici 2 

3. 3.Textura sedimentelor. Analiza granulometrica a sedimentelor. Distributii  

granulometrice- implicatii in estimarea paleoambiantelor sedimentare. Alegerea 

articolelor stiintifice pentru recenzie.  

2 

4. 4.Textura sedimentelor. Analiza morfometrica a sedimentelor. Calculul parametrilor 

morfometrici si  implicatii in estimarea paleoambiantelor sedimentare 
2 

5. 5.Structuri sedimentare generate de curentii fluidali unidirectionali  si oscilatori. 2 

6. 6.Structuri sedimentare generate de curgerile gravitaţionale şi structuri deformaţionale 2 

7. 7.Analiza structurilor sedimentare planare şi liniare. Proiectia in diagrame stereografice –

corectia tectonica.   
2 

 

Conţinut 

disciplină 

8. 8.Estimarea direcţiilor paleocurenţilor. Analiza statistica. 2 

9. 9.Analiza structurilor sedimentare chimice.  2 

http://www.unibuc.ro/facultati/geologie-geofizica/
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LABORA 

TOR 

10. 10.Analiza structurilor sedimentare biotice  2 

11. 11.Contructia coloanei litologice. Separarea faciesurilor si a secventelor. Interpretari in 

termenii proceselor si a mediilor sedimentare 
2 

12. 12.Sistemul fluviatil. Faciesuri şi secvenţe diagnostic  2 

13. 13.Sisteme de apa adancă. Faciesuri şi secvenţe diagnostic.  2 

14. 14.Test  2 

 TOTAL 28 ore 

 
 

La stabilirea notei finale se iau în considerare 

 

 
Ponderea in notare, exprimata in  % 

{Total=100%} 

- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finala) 25 

- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator 50 

- testarea periodică prin lucrări de control   

- testarea continuă pe parcursul semestrului  

- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc 25 

- alte activităţi (precizaţi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V.  

Lucrari practice:  

In ultima sedinta de lucrari practice, studentii vor primi un set de date in baza caruia vor construi si vor interpreta o coloana 

sedimentara, in termenii procesuali si cei ai mediilor depozitionale. Testul reprezinta 50% din nota finala.  

Curs:  

In a treia saptamana de lucrari practice studentii sunt invitati in biblioteca laboratorului, iar timp de 1 ora isi vor alege o lucrare 

stiintifica, publicata in ultii 5 ani, intr-o revista ISI de specialitate, care aprofundeaza 1 sau mai multe subiecte abordate la curs 

sau laborator. Pana in sesiune, exista timpul necesar pentru a recenza lucrarea si a face o prezentare power point. Recenzia 

reprezinta un text prelucrat, personalizat, care explica obiectivele, metodele si rezultatele acelei lucrari stiintifice. Prezentarea va 

fi sustinuta in sesiune in fata celorlalti colegi. Vor urma discutii si intrebari. Se urmareste in primul rand gradul de intelegere al 

lucrarii, insusirea limbajului specific, capacitatea analitica si de sinteza, atitudinea pozitiva fata de acesta nou tip de examen, 

capacitatea de adaptare in timpul discutiilor. Ponderea recenziei si a prezentarii este de 25%. 

In ziua examinarii, inainte de sesiunea de prezentari se va da un test grila si eseu, cu 9 intrebari pentru evaluarea finala de curs. 

Ponderea este de 25%.  

Cerinţe minime pentru nota 5  

(sau cum se acordă nota 5) 

Cerinţe pentru nota 10  

(sau cum se acordă nota 10) 

• Participarea la şedinţele de lucrări practice; 

• Participarea la orele de curs; 

• Temele de lucrări practice să fie predate într-o formă 

completa; 

• Răspunsuri corecte pentru 50% din subiectele 

primite în timpul evaluării finale. 

• Participarea integrală la şedinţele de lucrări practice; 

• Participarea activa la orele de curs; 

• Temele de lucrări practice si recenzia să fie predate 

într-o formă completa si la timp; 

• Răspunsuri corecte pentru toate subiectele primite 

în timpul evaluării finale; 

• Atitudine pozitiva fata de elaborarea recenziei si in 

timpul prezentarii acesteea. 

 

 

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 

(completaţi cu zero activităţile care  nu sunt cerute)  

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 4  8. Pregătire prezentări orale 6 

http://www.unibuc.ro/facultati/geologie-geofizica/
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2. Studiu dupa manual, suport de curs 8  9. Pregatire examinare finală 10 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 6  10. Consultaţii 2 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 2  11. Documentare pe teren 0 

5. Activitate specifică de pregătire  

SEMINAR şi/sau LABORATOR 
4  12. Documentare pe INTERNET 2 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. 0  13. Alte activităţi … 0 

7. Pregatire lucrări de control 0  14. Alte activităţi … 0 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 44 

 

 

 

Data completării:  3. 03. 2014    Semnătura titularului: Roban Relu Dumitru 

 

 

  

 

 

http://www.unibuc.ro/facultati/geologie-geofizica/

